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A hit szava
Horváth Sándorné tanításvázlata – 2019.07.21.

Az előző alkalommal a hit imáját, más néven a kérés imáját tanulmányoztuk, a mai napon pedig a
hit szavával foglalkozunk.
A hit szavának az alapelvét megnézzük a Márk 11,23-ban, és a Máté 21,21
Ezekben az igeversekben nem kérésről, és nem imádságról van szó, mégis ez az igazság fontos a
sikeres imaélet eléréséhez.
Jézus itt nem arról tanít, hogy kérjünk az Atyától az Ő nevében, hanem a hittel és hatalommal
kimondott szavak erejéről beszél.
Ilyenkor nem Istenhez szólunk, hanem a világban felmerülő nehézségeknek, akadályoknak
parancsolunk.
A hegyek azok az életünkben levő problémák, leküzdhetetlennek látszó akadályok, a betegségek,
anyagi gondok, félelem, és mindenféle megpróbáltatás, amik a gonosztól származnak.
Ha elakarjuk érni azt, hogy Isten akarata tökéletesen végbemenjen az életünkben, akkor minden,
ami az életünk során az utunkba áll, és akadályoz bennünket, azoknak parancsolnunk kell a hittel
és hatalommal.
Mert ha hatalommal parancsolunk a dolgoknak és helyzeteknek, akkor azoknak meg kell szűnniük
vagy meg kell változniuk.
A Márk11,23-as Igében egyszer szerepel a hinni szó, és háromszor a mondani.
Ez a hitünk kimondásának a fontosságára utal. Hiába van hitem ha nem mondom ki.
Amit hiszünk, azt rendszeresen ki kell mondanunk, mert így tudjuk magként elvetni a szellemi
világba, hogy gyümölcsöt teremhessen.
A hívőknek elsősorban nem a hitükkel van gondjuk hanem azzal, hogy nem mondják ki amiben
hisznek.
A hitünk kimondása azért fontos, mert ezáltal tudjuk felszabadítani a hitünket.
Csak az lehet a tiéd, amit hittel kimondasz.
Jézus nem azt tanítja, hogy „meg lesz néki amit hisz”, hanem azt hangsúlyozza ki, hogy „meglesz
néki amit hittel kimondott”.
Természetesen a hit ebben az imafajtában is nélkülözhetetlen, mert nincs értelme úgy szólni a hit
szavát, hogy közben kételkedés van a szívünkben.
Jézus ezért teszi hozzá: és szívében nem kételkedik, hanem hiszi.
Hinnünk kell abban, hogy amit hittel kimondunk, az meg is fog történni. EFO: Az úgy is lesz
Biztosnak kell lenned abban, hogy a te szavaid is ugyanolyan erővel bírnak, mint amikor Jézus
szólta a hit szavát a földi szolgálata során.
Máté 21,21. EFO
„Igazán mondom nektek: ha hisztek, és nem kételkedtek, ti is megtehetitek, amit én tettem
ezzel a fával. Sőt, még többet is: ha például azt mondjátok ennek hegynek: »Kelj fel, és
zuhanj a tengerbe!« — az is megtörténik.
A hit szava akkor működik eredményesen az életünkben, ha tisztában vagyunk azzal a
hatalommal, amit Jézus adott nekünk az Ő neve által. Filippi 2,9-11. Lukács 10,19.
Azoknak a bizonyos helyzetnek vagy dolognak, aminek parancsoltál, ugyanúgy engedelmeskednie
kell Jézus nevére, mintha maga Jézus adta volna ki a parancsot.
Tehát a hit szava nem kérés, nem imádság.
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Nem könyörgünk annak a hegynek, fájdalomnak stb. hogy keljen fel végre, nem panaszkodunk,
hogy még mindig ott van.
Parancsolunk, teljes hatalommal, Jézus nevében.
2Kor. 4,13.
Mindig ki kell mondanunk amiben hiszünk és minden a hitünk alapján fog működni, akár negatív,
akár pozitív irányba.
Sokan úgy gondolkodnak: Ha erősen hiszem, akkor meg fog történni.
Amikor ördögöknek, helyzeteknek, akadályoknak parancsolunk, akkor ne a saját erőnkre
támaszkodunk, mert az nem elég a hegyek elmozdítására, hanem Istenbe kell vetnünk a
bizalmunkat.
Hogyan kapcsolható össze a, kérés (hit) imája a hit szavával?
Mi a teendő például, ha már elmondtad a hit imáját a gyógyulásodért, és a testedben egy bizonyos
idő után sem látod semmi jelét a pozitív változásnak?
Ilyenkor sokan elbizonytalanodnak, és újra megkérik Istentől ugyanazt a gyógyulást, amiért
egyszer már hitben imádkoztak.
Vannak olyanok is akik feladják a hitüket. Ez egyik sem jó példa a számunkra.
Nekünk Isten Igéjét kell követni.
Ahogy a Márk 11,23-ban írja az Ige, megparancsolhatod a tüneteknek, fájdalomnak hogy keljenek
fel a testedről, és vessék magukat a tengerbe.
Míg a hit imáját csak egyszer kell elmondanunk, addig a hit szavát naponta többször is
kimondhatjuk, ahányszor csak szükségét látjuk.
Ilyenkor nem imádkozunk újra és újra, hanem hatalommal parancsolunk Jézus nevében,.
Azonfelül, megparancsolhatod a testednek, hogy engedelmeskedjék az Igének, és öltse fel magára
a Krisztustól kapott gyógyulását.
Mekkora hit kell hozzá, hogy hegyeket tudjunk mozgatni?
Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy nekem erre nincs elég hitem, Jézus hoz egy példát a
Máté 17,20-ban.
Jézus tanítása szerint mustármagnyi hit elegendő ahhoz, hogy a világban felmerülő problémák
engedelmeskedjenek nekünk.
Nem annyira a hitünk nagysága a siker kulcsa, hiszen a mustármag a legkisebb méretű mag,
hanem sokkal inkább a hitünk kitartásán van a hangsúly. Márk 9,23.
A hit szavával nemcsak akadályokat lehet elparancsolni, hanem hittel teljes szavainkkal azt is
megtehetjük, hogy bizonyos dolgokat felszólítunk, hogy hozzánk jöjjenek.
Például, miután a szükséges anyagiakért már imádkoztunk, hitben elfogadtuk, vagyis megvan már
nekünk amit szellemben kértünk, akkor azt már nem fogjuk újra kérni az Atyától.
De ahhoz, hogy felgyorsítsuk a pénz útját, a pénzt felszólíthatjuk, hogy hozzánk jöjjön.
Szólhatunk a pénzhez: Pénz, hozzám jössz Jézus nevében!
Ezt természetesen megtehetjük naponta többször is, és a hit szava hallatán a pénz annál jobban
fog kilép, hogy megérkezzen hozzánk.
A pénz hozzánk jutásának lehet még egy akadálya: az ellenség visszatartó ereje.
Ilyen esetben meg kell törnünk az ellenség erejét, és meg kell parancsolnunk neki, hogy engedje el
a minket jogosan megillető pénzt.
Ekkor a hatalom parancsszavát kell kiadnunk, amit a következő fejezetben tárgyalunk majd
részletesebben.
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Tudjuk, hogy a pénz nem az égből fog lepottyanni hozzánk, mert Isten nem használ a mennyben
földi valutákat.
Természetesen Isten a háttérben munkálkodik, de a rendszeres jövedelem fizikai úton kell, hogy
hozzánk jöjjön (fizetés, nyugdíj) formájában.
Az előbbi példa szerint magunkhoz szólíthatunk egy jól fizető, kellemes légkörű munkahelyet, ha
éppen arra van szükségünk.
Az, hogy egy keresztény dolgozzon, teljesen igei alapokon nyugvó elrendelés.
Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék tanítja az Ige. (2Thess. 3,10)
A keresztényeknek nem alamizsnákból kell tengetniük az életüket.
Nem ülhetnek otthon arra várva, hogy valaki majd jön aztán hoz nekem egy kis pénzt.
A munkahely és a jó fizetés egy keresztény életében igen fontos.
Ezért minden reggel örömteljes szívvel mehetünk be a munkahelyünkre, az esetleg felmerülő
nehézségek ellenére is, mivel tudjuk, hogy igei rendelést teljesítettünk aznapra az életünkben.
A keresztényeknek bőség rendeltetett, minden szükségük betöltésére. (Filippi 4,19)
Igei úton járunk el tehát, ha a Márk 11,23-ban lefektetett szellemi törvény szerint gyakoroljuk a hit
szavát, és magunkhoz szólítunk mindent ellátást, ami nekünk rendeltetett.
Az Igéből ígéretünk van rá, hogy ha a hit szava elhagyja a szánkat, akkor Jézus megcselekszi azt,
hogy megdicsőülhessen az Atya a Fiúban.
Jézus a cselekedeteiben az Atyára mutat.
Az Atya, amikor dicsőséget vesz Jézus cselekedeteiben, a Szent Szellemre mutat, aki jelen van
Isten trónja előtt.
A Szent Szellem pedig abban a pillanatban, hogy hall az Atyától, a bennünk lakozó jelenléte által
felmagasztalja Jézust az életünkben. János 16,14.
A Szent Szellem tehát Jézusra mutat, Jézus pedig vissza az Atyára, hogy megdicsőülhessen az
Atya énbennem — mondja Jézus. János 14,13.
Így tehát mindhárman dicsőséget vesznek, ha élünk a hatalmunkkal, ha hitben járunk, és élvezzük
a megváltás hatalmas műve által minket megillető jogos örökségünket.
Ehhez legyünk készségesek, hajlandók és engedelmes munkatársai Istennek, Jézusnak és a
Szent Szellemnek, hogy az egész Szentháromság jelen lehessen az életünkben, adjunk teret nekik
a hitünk és imáink által. Ésa. 1,19.
Legyünk hajlandók és engedelmesek megcselekedni az Igét!
A dicsőségnek Atyja meg akarja ismertetni velünk az Ő öröksége dicsőségének a gazdagságát,
azért, hogy hit által elvehessük és éljünk vele az Ő örömére és a mi örömünkre, az Ő
dicsőségének magasztalására. (Róma 9,23)
Hogy megmaradjon mibennünk az Ő öröme, és így a mi örömünk beteljék. János 15,11.
A következő alkalommal a hit parancsszavával fogunk foglalkozni.
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